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Az új könyvtári törvényünk megfelel-e az eu- tel feltételei leszûkítik az oda jelentkezõk szá-

rópai uniós köve~elményeknek, a jogharmonizá- mát. Az egyik feltétel ugyanis a nyelvvizsga
ciós program keretén belül mikor és hogyan kerül megléte, s ez sajnos az eddigi könyvtároskép-
sor a könyvtári törvény módosítására? A könyv- zésben nem kapott helyet.
tári rendszerünk hogyan ültethetõ át, vagy fej- Azok a kollégák, akik még úgy államvizs-
Ieszthetõ, változtatható-e az uniós könyvtárak- gáztak, hogy nem volt kötelezõ az állami nyelv-
hoz igazodva, megmarad-e és milyen formában vizsga (és ez nem is olyan "régi ügy", hiszen én
a mai rendszer? E rendszeren belül milyen fel- is 1999-ben végeztem levelezõ tagozaton, és
adat jut a városi és a még kisebb, községi könyv- nekem sem volt kötelezõ nyelvvizsgát tenni),
táraknak? most elesnek ettõl a lehetõségtõl. Pedig az ál-

Azt hiszem, a városi könyvtárak szerepe meg Iampolgárok, az olvasók tájékoztatása nem ide-
fog növekedni az unióba való belépésseI. Mert a gen nyelven történik. Persze elengedhetetlen,
vidék tájékoztatása hogyan is lenne megoldható hogy a könyvtáros tudjon legalább egy nyelven
e könyvtárak segítsége nélkül? A könyvtári in- kommunikálni, de miért nem lehet a tanulmá-
tézetek, intézmények, szervezetek, a megyei nyok végeztével a diploma megszerzéséhez köt-
könyvtárak munkája megnövekszik. És itt nõ meg ni a nyelvvizsgát? (Bár csak zárójelben jegyzem
a városi könyvtárak feladata, felelõssége is. Hi- meg, hogy ha csatlakozunk az unióhoz, minden
szen egy-egy kisrégió központi könyvtáraként a anyag megjelenik majd magyarul is, hiszen a
nagyobb városi könyvtárak képesek lennének magyar is az unió egyik hivatalos nyelve lesz!)
összefogni, koordinálni, segíteni a kisebb városi Azt hiszem, hogy ezeken kívül még nagyon
és a községi könyvtárak munkáját, a kollégák sok kérdés, gondolat vetõdik fel, amelyekre
tájékoztatását, továbbképzését, a technikai esz- várjuk, keressük a válaszokat kollégáimmal
közök fejlesztésével közös számítógépes háló- együtt Tiszaújvárosban, s bizonyára mások is
zatok létrehozását, felügyeletét stb. szerte az országban.

Más kérdések is felmerülnek. Hogyan válto- Létkérdés, hogy a szakma megtalálja a he-

zik a dokumentumok beszerzése, könyvtárközi Iyes válaszokat.
kölcsönzése -egyenes úton bármelyik uniós Tóthné Hegyi Judit

ország bármelyik könyvtárával kapcsolatba lép-
hetünk vagy marad a mai rendszer? Az unió Európai uniós szakrészleg
államain belülléteznek-e olyan összevont intéz- "
mények, mint Magyarországon: mûvelõdési ház- Phare-tamogatassal
könyvtár-iskola? Ha igen, hogyan mûködnek, ha
nem, mi lesz ezen intézmények további sorsa? Jó adag nagyképûséggel azt mondhatnám: "Pá-
(Pl. a statisztikai adatszolgáltatás, de a pályáza- lyázni tudni kell!" Nemcsak azt kell tudni, hogy
tok írása is érdekes problémákat vet fel.) mikor, mire és miért, hanem azt is, hogy miként

Nagy könyvtári szervezeteink (Magyar találjuk meg a könyvtári lehetõséget a pályáza-
Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és tokban. Vagyis hogyan illesszük a gombhoz a

Köny~tári. Szövetség) hogyan léteznek majd az kabátot. ..
unión belül? Változik-e a feladatuk, szervezeti A 2002. év pályázati szempontból sikeres volt
egységeik megmaradnak-e ilyen formában? Mi- a Kodolányi János Fõiskola Könyvtára számára.
lyen hasonló szervezetek léteznek az unióban? Két olyan lehetõséget is sikerült megragadnunk,

Milyen lesz a szakszervezet, ilyen formában amely jelentõs összeg elnyerését tette lehetõvé
mûködik-e majd vagy lesz-e másfajta érdekvé- (az EI SZ- és a Phare-pályázat), nem beszélve
delmi forma? még a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

Hogyan alakul, változik a kötelespéldány- ma, a Budapest Bank stb. pályázatairól.
szolgáltatás? A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-

S még egy gondolat. Jó lenne, ha az uniós nács 2002 tavaszán pályázati felhívást adott ki a
tájékoztatást nyújtó kollégák fõiskolai képzé- Phare Ámyékprogram keretében. A pályázatcso-
sen is elsajátíthatnák ezeket az ismereteket. magból a humán erõforrás fejlesztése fejezetbõl
Ez a képzés ugyan most is létezik, de a fel vé- "A felsõoktatási és kutatási intézményi bázis
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~ I kialakítása" címû kiírás volt számunkra izgal- Milyen gyûjteményt szeretnénk? Az oktatás1. 
I mas. Az ebben a részben felsorolt pályázati le- támogatására a I'nár most meglévõ EU-s gyûjte-

!, , hetõségekbõl a "más intézményekkel, szerveze- ményünk (elsõsorban kötelezõ irodalom) kibõ-
I i tekket kQZös használatú intézmények -pl. sport- vítése, mennyiségi és minõségi választék bizto-

létesítmények, kollégium, szakkö~vtár, konfe- sítása a cél. Különbözõ szintû és nyelvû szakiro-
; renciaközpont -létrehozásának elõkészítése" dalom beszerzése a középiskolai és a fõiskolai
: kiírásban találtuk meg azt a lehetõséget, amellyel hallgatók számára, aszerint, hogy gyors infor-

éIni tudtunk, vagyis a gombot. mációszolgáltatásra van-e igény vagy szeminá-
Így született meg a Közös európai uniós szak- riumi dolgozatok, szakdolgozatok készítéséhez

részleg kialakítása a ,Kodolányi János Fõiskola szükséges ismeretekre.
Könyvtárában címû pályázat. Megfelelõ infrastrukturális háttérrel biztosí-

Miért pályáztunk közös EU-s szakrészleg ki- tani kívánjuk az internetelérést (pl. Európa szer-
alakítására? A "közös" aztjelenti, hogya szom- ver). EU-s linkgyûjteményt (www.eucsatlakozas.
szédos Kodolányi János Középiskola könyvtárá- lap.hu, www.europa.eu.int, www.euroinfo.hu, és
val együtt pályáztunk. A középiskolában EU- még sok más) állítanánk össze a naprakész infor-
specializációs osztályok vannak, amelyekben az mációk gyors eléréséhez.

.unió hivatalos nyelveit tanulják kiemelt óraszám- A kutatók részére az idegen nyelvû állomány
ban, és EU-s ismereteket szereznek (az Európai (elsõsorban az angol és a francia) bõvítésével,
Unió története, gazdasága, szervezete és mûkö- folyóiratokkal, adatbázis-elérhetõséggel a tarta-
dése stb.). lom szolgáltatás minõségének javítását, a célzott

Fõiskolánkon 2000-ben indult a nemzetközi tájékoztatást szeretnénk biztosítani.
kapcsolatok szak nappali és levelezõ formában. A szakrészleg harmadik része az ún. közhasz-
Ezen a szakon jelentõs óraszámban tanulnak nú információkat szolgáltatja. Itt gyûjt jük az ál-
uniós ismereteket (Eui:ópa tanulmányok, EU- talános európai uniós információkat adó soroza-
marketing, nemzetközi és regionális /EUI gaz- tokat (pl. a Külügyminisztérium Englfm. is lf-rint
daságtan, az EU intézmény- és jogrendszere, EU címû sorozatát, az ~lapvetõ kézikönyveket, ma-

.nyelvhasználat stb.). A fõiskola valamennyi gyar nyelvû folyóiratokat, a megyei, városi vo-
egyéb szakán (angol, német, francia nyelvtanár natkozású kiadványokat). Ezen kívül a Kodolányi
és kommunikáció, közgazdaságtan, idegenforga- Fõiskola ilyen vonatkozású kiadványait, prospek-
lom és szálloda, idegenforgalom és vendéglátó tus okat, szóróanyagokat.
szak) kötelezõ tantárgyként tanulják a hallgatók Felvettük a kapcsolatot a székesfehérvári
az európai uniós ismereteket. Európai Információs Ponttal, és tervezzük,

Tehát adott volt a két könyvtár közös gyûjtõ- hogy megkeressük azokat az intézményeket,
köre is. A pályázatban elsõsorban állománygya- könyvtárakat, amelyekben már folyik. ~asonló

rapításra (könyv, folyóirat, CD-ROM, audiovi- szolgáltatás.
zuális anyag, adatbázisok stb.) kértünk támoga- Véleményem szerint a könyvtárak alapfelada-
tást. Emellett ismeretterjesztõ kiadványok készí- taikból adódóan (gyûjtés, feldolgozás, szét sugár-
tésére, PR-munkára, weblap-készítésre, Európa zás) nagyon is alkalmasak európai uniós szak-
napok, rendezvények szervezésére. részlegek 'kialakítására, szakszerû tájékoztatás-

Kiemelt szerepet kapott a pályázatban a két ra. Meg kell osztani a feladatot a már kialakult
intézmény közös munkája, különösen az állo- tájékoztató központokkal, ugyanakkor a saját
mánygyarapítás és a feldolgozás területén, amely gyûjtemény egyedi vonásait is õrizni kell.
feladat- és munkamegosztást, valamint gazdasá- A megtalált gombhoz hozzáképzeltük a ka-
gosságot is eredményez. Természetesen ezekben bátot. A pályázat sikeres volt, Beke Katát idéz-
a munkákban a nagyobb részt és a koordináló ve mondhatnánk: "Jézusmária, nyertünk!", rá-
szerepet a fõiskolai könyvtár vállalja. adásul tízmillió forintot.

A pályázat célja a középiskolai és róiskolai Beniczky Péterné

oktatás támogatása, a fõiskolán folyó kutatás, fej- könyvtárvezetõ
leszté~ segí~é~e, közhasznú tájékoztatás (nyilvá- .'tr 'ti. '.,., \.C .'c
nos konyvtan feladatként). ., -,;\ ., ,.\

,

26 .Könyvtári levelezõ/lop. 2003. február


